દદીના અધિકારો અને જવાબદારીઓ
Children’s Health℠ દરેક દદીના\{4} વિચારશીલ, સન્માનયુક્ત, પ્રવિવિિ અને વદલાસાત્મક રીિે સંભાળ
મેળિિાના હકની ખાિરી આપે છે. Children’s Health પર દદીના માિાવપિા, િાલી અથિા દદીના અવિકૃ િ
પ્રવિવનવિ િરીકે , િમને િમારા અવિકારો અને િે અવિકારોથી સંબંવિિ હોવપપટલની નીવિઓ વિશેન ી માવહિી
પ્રાપ્ત કરિાનો અવિકાર છે.

માતાપિતા તરીકે તમને આ અપિકાર છે :
•

તમારા બાળકની તબીબી સંભાળ વિશે વનર્ણયોમાં સક્રિય રૂપે ભાગ લેવો.

•

ચિલ્ડ્રન’સ હેલ્ડ્ થની ક્ષમતામાં, તેના કહેિ ાતા વમશન અને કાયદામાં સેિા માટે કોઈપર્ િાજબી વિન ત
ં ીને
િાજબી પ્રવતભાિની અિે ક્ષા રાખિી.

•

તમારા બાળકની સ ભ
ં ાળ રાખતા ક્રિચિશયન, નસણ અને અન્ય આરોગ્યસ ભ
ં ાળ પ્રદાતાઓનાં નામો જાણવા.

•

કાયદાની મયાણદાઓની અંતર્ણત તમારા બાળકની સ ભ
ં ાળથી સ બ
ં ંવિત તમામ વ્યિહારો અને રે કોર્ણની
ર્ોપનીયતા અને ગુપ્ ત સારિારને જાળવી રાખવી.

•

એક ક્રિચિશન્સ દ્વારા બીમારી, સારિાર અને આરોગ્યની પુન ઃપ્રાપ્પ્ત માટે ની સ ભ
ં વિતતા વિશે તમે અથિા
તમે સમજી શકતા હો તેિ ી ભાષામાં કહેિા દો.

•

કોઈપર્ સ ચૂ િત ઉપિાર માટે સ મ
ં વત આપિા અથિા નકારિાનો માટે તમને જેટલી જરૂર પર્ી શકે તેટલી
માક્રહતી મે ળવવી.

•

તમારા બાળકના ર્ૉક્ટરની સલાહ સાથે તમારા બાળકના આરોગ્ય સ ભ
ં ાળ વિશે વનર્ણય લેવો. આમાં કાયદા
દ્વારા મંજૂર તમારા બાળક માટે તબીબી સંભાળને સ્િીકારિા અથિા નકારિાનો અવિકારનો સમાિેશ છે અને
આિી રીતે નકારિામાં તેના તબીબી પક્રરર્ામો વિશે કહેિામાં આિે છે .

•

તમારા બાળક માટે કાયદા દ્વારા મ જ
ં ૂ ર કરિામાં આિતી અચિમ વનદે શો (ઉદાહરર્ તરીકે "જીિ ત
ં ઇચ્છા")
પ ૂણણ કરવા અને તમારા બાળકના આરોગ્ય સંભાળ પ્રદાતાઓની આિા કોઈ વનદે શોનું પાલન કરિાની અપેક્ષા
રાખો.

•

તમારા બાળકના દુ ખાિોનુ ં યોગ્ય સ િ
ં ાલનનીઅિેક્ષા રાખવી.

•

તમારા બાળકના સ ભ
ં ાળ વિશે નૈવતક સમસ્યાઓમાં ભાગ લેવો.

•

ટે ચલિોનનો ઉિયોગ કૉલ કરિા અને પ્રાપ્ત કરિા અને તે જાર્િા માટે કરિો કે તમારી સાથે તબીબી કારર્ો
માટે કોઈપર્ પ્રવતબંિોની િિાણ કરિામાં આિે.

•

તમારા બાળકના તબીબી રે કોર્ણન ે િાજબી સમય ર્ાળામાં ઍક્સે સ કરો.

•

કુ ટુંબના સભ્ય અથિા તમારી પસ દ
ં ર્ીના પ્રવતવનવિ અને તમારા બાળકના ચિક્રકત્સકને તમારા બાળકના
પ્રિેશ વિશે જાર્ કરવી.

•

જો તમારુ ં બાળક મરર્પથારી પર છે તો તમારા બાળકને આરામ અને મહત્તા સાથે સારિાર કરાવવી.
આમાં તમારા બાળકના પીર્ાને સંિાચલત કરિા, ઉપિાર પ્રત્યેની પ્રવતક્રિયા આપતા અને તમારા, તમારા બાળક
અને તમારા પક્રરિારની સાંસ્કૃવતક, આધ્યાત્ત્મક અને દુ ઃખની આિશ્યકતાઓને ઓળખિા માટેના લક્ષર્ોની
સારિાર કરવું શામે લ છે .

•

તેિ ી સ ભ
ં ાળ પ્રાપ્ત કરવી કે જે કોઈને પર્ પજિર્ી અથિા દુ રુપયોર્થી મુક્ત હોય.

•

તમારા બાળકને શારીક્રરક અથિા તબીબી વનય ત્ર
ં ર્ોથી મુક્ ત રાખવ ું જે તબીબી રીતે જરૂરી નથી.

•

તમારા બાળકને કોઈ કટોકટીની સ્સ્થવત ન હોય ત્યાં સુિ ી િતણણકૂં સ િ
ં ાલન માટે પ્રવતબ ંિો અથિા
એકાંત માંથ ી મુક્ ત રાખો.

•

સલામત સેક્રટિંર્માં સ ભ
ં ાળ મે ળવવી .

•

જાવત, રંર્, રાષ્ટ્રીય મ ૂળ, જાવત, િમણ, ચલિંર્ ઓળખ, જાતીય િલર્, અપ ર્
ં તા અથિા સાંસ્કૃવતક, આવથિક
અથિા શૈક્ષચર્ક પ ૃષ્ટ્ઠભ ૂવમને ધ્યાનમાં લીિા વિના વિિારપ ૂિણક અને આદરપ ૂિણક વતણ વ.ું

•

તમારા બાળકની સ ભ
ં ાળ અને સારિારને અસર કરતી કોઈપર્ સ શ
ં ોિન પક્રરયોજનામાં ભાર્ લેિ ા માટે
નામુંજૂર કરવી.

•

િક્રરયાદ નોંિાિિા અને પ્રવતસાદ પ્રાપ્ત કરિા માટે સ્વતુંત્ર રહેવ.ું

•

જ્યારે જરૂર પર્ે ત્યારે રક્ષર્ાત્મક સેિ ાઓનો સ પ
ં કણ કરિામાં સહાય લેવી

દદીઓ તરીકે તમને આ અપિકાર છે :
•

તમે અહીં કે મ છો તે સમજિા માટે જે પર્ જરૂરી છે તે જાણવ.ું

•

શુ ં કરિામાં આિશે અને યથાથણ રીતે તે કે વ ુ ંલાર્શે તે જાણવ.ું

•

તમારી સારિાર વિશે કોઈપર્ પ્રશ્નો અથિા તમારી ચિિંત ાઓને સમજિા યોગ્ય જિાબો પ્રાપ્ત કરવા.

•

તમે તમારી સારિાર વિશે શુ ં વિિારો છો અને શુ ં અનુભિો છો અને તમારા માટે શુ ં આયોજન છે તે દરે કને
જણાવવ.ું

•

તે જાણવ ું કે જ્યારે તમે પીર્ામાં હોિ ત્યારે લોકો તમારી સંભાળ લેશે અને તમને િધુ સારી રીતે મદદ કરિામાં
મદદ કરશે .

•

રમિા અને શીખિા માટે સમય અને સ્થળો રાખવા.

•

લોકો દ્વારા જાણવ ું કે યથાથણ રીતે તમારા શરીરને કોર્ે સ્પશણ કરવું જોઈએ, તે ઓ શું કરશે અને તે કે તે ઓ તે સભ્ય
અને અંર્ત રીતે કરશે .

•

જ્યારે પર્ શક્ય હોય ત્યારે તમારા પક્રરિારને તમારી સાથે જેટલુ ંજોઈએ તેટલુ ંરાખો.

•

જ્યારે તમે ઘરે જાઓ ત્યારે તમારી સ ભ
ં ાળ કે િ ી રીતે લેિ ી તે જાણવામાું સહાયતા લો.

•

ગુસ્સે થાઓ, રર્ો અથિા કહો કે તમને જે થઈ રહ્ું છે તે વિશે શું ર્મતું નથી.

•

માતાવપતા દ્વારા વનયુક્ ત મુલાકાતીઓને મળો માતાવપતા કોઈ પર્ સમયે આ વનમણકં ૂ ને પાછી ખેંિી અથિા
નામંજૂર કરી શકે છે .

દદીઓ અને માતાપિતા તરીકે, તમારી જવાબદારી છે કે:
•

તમને સ ભ
ં ાળ વિશે શુ ં કહેિ ામાં આવ્યુ ંછે તે સમજાતુ ંન હોય ત્યારે પ્રશ્નો પ ૂછો.

•

દદીના સ્િાસ્્ય સ બ
ં ંવિત બાબતો વિશે િોક્કસ અને સ પ
ં ૂર્ણ માક્રહતી પ્રદાન કરો.

•

તમે અને તમારી આરોગ્ય સ ભ
ં ાળ ટીમ દ્વારા પરસ્પર સ મ
ં ત થતી સારવાર યોજનાને અનસરો.

•

પીર્ા અને પીર્ા વ્યિસ્થાપન વિશે તમે જે અપેક્ષા રાખો છો તેન ા વિશે તમારા ર્ૉક્ટરને વાત કરો.

•

અન્ય દદીઓ પ્રત્યે પવચારવુંત રહો.

•

હોસ્સ્પટલના વનયમો અને વશષ્ટ્ટાિારોનુ ંિાલન કરો.

•

દદીની સ્સ્થવતમાં સ ભ
ં ાળ અને અનપેચક્ષત િેરિારો સાથેન ા જોખમોની જાણ કરો.

અમે તમને આમની સાથે વાત કરવા માટે પ્રોત્સાહહત કરીએ છીએ:
•

તમારા બાળકની નસણ અથિા ક્રિચિશયન.

•

નવસિંર્ સંિાલક અથિા વનદે શક.

•

સંભાળ સંબિ
ં ી લાઇન 214-456-2273પર અવતથી સંબિ
ં ી પ્રવતવનવિ.

•

નવસિંર્ પયણ િેક્ષક (સાંજે અથિા સપ્તાહાંતના કલાકો દરવમયાન, 214-456-7000પર કૉલ કરો).

જો િમને કે િમારા પવરિારને એક દદી િરીકે ન ા િમારા અવિકારો ભોગિિા મળિા નથી, િો િમને ફવરયાદ દાખલ
કરિાનો અને Children’s Health ફવરયાદના ઉકે લની સવમવિ િરફથી લેવખિ પ્રવિસાદ પ્રાપ્ત કરિાનો અથિા નીચે
આપેલી એજન્સીઓમાંથી કોઈ એકમાં ફવરયાદ દાખલ કરિાનો અવિકાર છે.
જો િમને લાગે કે Children’s Health દ્વારા િમારા પ્રશ્નો ઉકે લિામાં આિી રહ્ાં નથી અથિા િેન ા પર ધ્યાન
આપિામાં નથી આિી રહ્ું, િો િમે આનો સંપકક કરી શકો છો:
િી જોઇન્ટ કધિશન ઑધિસ ઑિ ક્વૉધિટી ઍન્ડ પેશન્ટ સેફ્ટી
િન વરનેસન્સ બૂલિાર્ક
ઓકબ્રૂક ટે રસ
ે , ઇવલનોઇસ 60181
patientsafetyreport@jointcommission.org

આરોગ્યની સુધવિાના અનુ પાિનનો સિૂહ
(એમસી 1979)
ટે ક્સાસ વર્પાટક મેન્ટ ઑફ પટે ટ હેલ્થ સવિકવસઝ

પી.ઓ.બોક્સ 149347
ઑવપટન, ટે ક્સાસ 78714
hfc.complaints@dshs.state.tx.us

1-888-973-0022 ફવરયાદ હોટલાઇન
1-512-834-6653 ફૅ ક્સ

